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forsvinder er en ærlig, stemningsmættet fortælling om 12-årige Frejs forvirrende overgang fra barn til
teenager. Frej har sat kasserne med Lego op på loftet, for når man er 12 år leger man ikke mere - men hvad
gør man så? Patrick og Alexander har fået hår på den. Frej har stadig kun dun. Kan man bruge balloner som
kondomer og er Frej modig nok til at tale med Cat? Sikkert er det, at Alexander har en kæmpe, fjernstyret bil
og kan skaffe billige kanonslag fra Tyskland. Måske skulle man forsøge at sælge dem dyrt til Rocker-John og
de andre fra niende ...   Anmelderne skriver:  **** "Det er emner som loyalitet, angst og pigebryster, der
holder historien i gang. De korte kapitler er punktnedslag i nogle forvirrede måneder, hvor omverdenen

forandrer sig, og kærligheden banker på. Historien er konstaterende, klar og hård. Den
rammer." Steffen Larsen, Politiken   **** "Mads Heinesen skriver om Frej og den alder hvor Lego-klodserne
pakkes væk og erstattes af en trang til at sparke til ting, kigge på piger og balancere på kanten af alting. Det
gør han godt, og det er tydeligt, at han forsøger at nå de drenge, der netop på dette tidspunkt i livet laver alt
andet end at læse bøger - han holder et spejl op for dem, der fremstiller dem og deres drengeliv i et realistisk,
men også kærligt lys.Seksualiteten, småkriminaliteten, det hårde, det bløde, det barnlige og det prøvende

maskuline. Det er ikke noget, der ikke er set før, men det er skrevet med fin psykologisk sans og en
velgørende uforstilthed."Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands Posten

 

Jeg er modig. Indtil bladene en dag forsvinder er en ærlig,
stemningsmættet fortælling om 12-årige Frejs forvirrende overgang
fra barn til teenager. Frej har sat kasserne med Lego op på loftet, for

når man er 12 år leger man ikke mere - men hvad gør man så?
Patrick og Alexander har fået hår på den. Frej har stadig kun dun.
Kan man bruge balloner som kondomer og er Frej modig nok til at
tale med Cat? Sikkert er det, at Alexander har en kæmpe, fjernstyret
bil og kan skaffe billige kanonslag fra Tyskland. Måske skulle man
forsøge at sælge dem dyrt til Rocker-John og de andre fra niende ...  
Anmelderne skriver:  **** "Det er emner som loyalitet, angst og

pigebryster, der holder historien i gang. De korte kapitler er



punktnedslag i nogle forvirrede måneder, hvor omverdenen forandrer
sig, og kærligheden banker på. Historien er konstaterende, klar og

hård. Den rammer." Steffen Larsen, Politiken   **** "Mads Heinesen
skriver om Frej og den alder hvor Lego-klodserne pakkes væk og
erstattes af en trang til at sparke til ting, kigge på piger og balancere
på kanten af alting. Det gør han godt, og det er tydeligt, at han

forsøger at nå de drenge, der netop på dette tidspunkt i livet laver alt
andet end at læse bøger - han holder et spejl op for dem, der

fremstiller dem og deres drengeliv i et realistisk, men også kærligt
lys.Seksualiteten, småkriminaliteten, det hårde, det bløde, det

barnlige og det prøvende maskuline. Det er ikke noget, der ikke er
set før, men det er skrevet med fin psykologisk sans og en

velgørende uforstilthed."Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands
Posten
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